
Ås kommune - gbnr 104/19 – sak nr D 512/12 - Klage på dispensasjon for 
oppføring av Vinterbro Ishall

I e-post av 17.03.2014 fra Akershus fylkeskommune har Fylkesmannen blitt kjent med Ås 
kommunes vedtak av 18.01.2013 i sak nr.: D 512/12 om å gi dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan for oppføring av Vinterbro Ishall.

Fylkeskommunen ble først kjent med saken i forbindelse med søknad om tippemidler.

Den omsøkte ishallen er lokalisert til et område som er avsatt til byggeområde for næringsformål 
i reguleringsplan for Vinterbro Næringspark, vedtatt av Ås kommunestyre 14.05.96, sist revidert 
02.04.1997.

Som statlig myndighet med ansvar for oppfølgingen av Rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
areal- og transportplanlegging (RPR-ATP), reagerer Fylkesmannen på at det er gitt dispensasjon 
fra reguleringsformålet byggeområde for næringsformål uten at hensynet til mål og føringer i 
nevnte RPR er vurdert, og uten at regionale myndigheter har fått anledning til å avgi uttalelse.

Vinterbro Næringspark er lokalisert direkte til det nasjonale stamveinettet og har en viktig 
regional funksjon for lokalisering av større lager- og produksjonsbedrifter med behov for god 
tilgjengelighet for varetransport. Næringsparken ligger ikke i tilknytning til eksisterende 
tettsteder eller kollektivknutepunkt, og er ikke egnet for publikumsrettede virksomheter. 
Lokalisering av en ishall til næringsparken er etter Fylkesmannens vurdering klart i strid med pkt 
3.6 i RPR-ATP og det nasjonale målet om at veksten i persontrafikken skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange, jf Nasjonal transportplan og Klimaforliket. 

Fylkesmannen påklager derfor vedtaket i sak nr.: D 512/12.

Vi anser klagen rettidig fremmet ihht forvaltningslovens § 29 andre ledd hvor det står at 
klagefristen begynner å løpe fra sitat; det tidspunkt han har fått eller burde ha fått kjennskap til 
vedtaket”. Fylkesmannen ble som nevnt ikke kjent med vedtaket før 17. mars d.å og 3 ukers 
fristen anses med dette overholdt. 

Utdyping av klagen
Fylkesmannens begrunnelse for klagen er i hovedsak tredelt:
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1. Ugyldig vedtak. 
Vi mener vedtaket lider av både saksbehandlingsfeil og innholdsmessige feil og må 
kjennes ugyldig. Det er for det første ikke innhentet en forutgående uttalelse fra direkte 
berørt regional myndighet jfr pbl §19-1, siste setning. Hadde vi som regional myndighet 
fått saken til uttalelse før vedtaket ble gitt, hadde vi sterkt frarådet kommunen i å gi 
dispensasjon. Dette fordi en dispensasjon vil komme i vesentlig konflikt med viktige 
regionale og nasjonale interesser, slik de er nedfelt i RPR-ATP, Klimaforliket og 
Nasjonal transportplan. 

For det andre mener vi vedtaket er utilstrekkelig begrunnet etter fvl §§ 24 og 25, og at det 
foreligger vesentlige mangler ved kommunens vurderinger av både plan og 
bygningslovens og forvaltningslovens regler. Vedtaket må oppheves. 

2. Vedtaket oppfyller ikke vilkårene for dispensasjon. 
Videre mener vi kommunen ikke kan gi dispensasjon da første vilkår i pbl § 19-2, 2. ledd 
ikke er oppfylt. Det står i pbl § 19-2, 2. ledd at sitat; dispensasjon kan ikke gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Bygging av en ishall på 2997 m2 BRA 
utgjør en vesentlig tilsidesettelse av både hensynet bak reguleringsformålet til 
næringsparken og formålet om bærekraftig utvikling i plan- og bygningslovens 
formålsparagraf. I og med at første vilkår ikke er oppfylt kan heller ikke kommunen 
vurdere og anse andre vilkår i dispensasjonsbestemmelsen som oppfylt. Vilkårene er 
kumulative, dvs begge må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. 

Det andre vilkåret i bestemmelsen er at det må foreligge kvalifisert overvekt av fordeler 
fremfor ulemper for en dispensasjon. Det foreligger i denne saken ikke kvalifisert 
overvekt av fordeler for å gi tre dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. 

3. Dispensasjonen medfører vesentlig konflikt med viktige regionale og nasjonale interesser 
slik de er nedfelt i RPR-ATP, Klimaforliket og Nasjonal transportplan. Disse skal legges 
til grunn i en kommunens vurdering og tillegges en særlig vekt ved vurderingen av 
hvorvidt dispensasjon kan gis eller ikke jfr 19-2, 4. ledd. Denne vurdering er ikke gjort i 
kommunens vedtak.

Skulle kommunen i dette tilfellet være uenig i at klagefristen er overholdt, (og at en evt 
oppreisning av fristoversittelse i dette tilfellet ikke kan gis), ber vi kommunen selv vurdere en 
omgjøring av vedtaket ihht fvl § 35. Samtidig ber vi om at kommunen evt vurderer denne klagen
som en begjæring om omgjøring av vedtaket.

Med hilsen

Anne-Marie Vikla
fylkesmiljøvernsjef Erling Gunnufsen

seniorrådgiver
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